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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 22, 1-10)

Relikwie
św. SiostryFaustyny

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi
z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe.
Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi
i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy
rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście
na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala
weselna zapełniła się biesiadnikami.
Król zaprasza gości. Kiedy odrzucają zaproszenie, nie wykorzystuje swojej władzy, żeby ich sprowadzić siłą. Przyjmuje ich wybór. Ponieważ
dla nas jest oczywiste, że życie w relacji z Bogiem jest lepsze, mamy pokusę narzucić to innym. Dużo łatwiej jest czegoś zakazać lub nakazać,
trudniej dotrzeć do człowieka. Inne bywają też skutki. Odpowiedzią na próbę narzucenia czegokolwiek często jest opór bądź agresja. Tylko
ode mnie zależy, czy człowiek, który Boga nie zna, zobaczy w moich działaniach zaproszenie, czy może tylko ślepe forsowanie mojego
porządku świata.

Dekalog - Przykazanie IV

Obowiązki dzieci wobec rodziców

6

Najczęściej spotykamy się z brakiem czci wobec rodziców albo przez lekceważenie, albo przez wstyd. Ktoś wstydzi się rodziców np. z racji
ich niskiego pochodzenia, małego wykształcenia, czy z powodu takich czy innych słabości. Taki wstyd zawsze ukazuje małość dziecka. To
są moi rodzice i właśnie przez to, że są moimi rodzicami, są dla mnie skarbem. Szacunek dla rodziców był, jest i będzie wykładnikiem
wielkości człowieka. Spotykamy się również z krzywdą wyrządzoną rodzicom, ojcu czy matce. Jest to grzech bardzo poważny. Jeżeli Bóg
szacunek wobec rodziców nagradza błogosławieństwem, to jest rzeczą pewną, iż krzywdę ukarze przekleństwem. Jeżeli ktoś próbuje
budować swoje własne szczęście, niszcząc szczęście rodziców, czeka go klęska. Nie może być szczęśliwym ten człowiek, na którym ciążą łzy
skrzywdzonej matki czy skrzywdzonego ojca.
Rodzice mają prawo do szczęścia i dumy z syna czy córki. Dziecko powinno przynosić rodzicom zaszczyt. Ono jest owocem ich życia
i trudu wychowania. Ważna jest troska o to, aby oni mogli przeżywać radość, iż owoc ich życia jest udany. Wypełnienie serca ojca i matki
radością jest obowiązkiem płynącym z przykazania czwartego.
W tej sytuacji, z punktu widzenia chrześcijańskiego, oddanie rodziców do domu starców jest rozwiązaniem ostatecznym, możliwym do
przyjęcia wówczas, kiedy już nie można z uzasadnionych powodów, podjąć trudu zajęcia się nimi. Zasadniczo mają oni prawo do
pozostania w domu, a w życiu dziecka winni znaleźć miejsce i czas, aż do ostatnich dni swego życia. Przy tym ustawieniu jest sprawą jasną,
że cześć i miłość dla rodziców obowiązuje nas do ostatniego momentu życia. Z tego przykazania nikt nigdy nie może być zwolniony. Jeśli
odeszli z tej ziemi, przejawia się to w modlitwie, pamięci o grobie, o rocznicy śmierci.
ks. Norbert Sarota

Wielcy czciciele modlitwy różańcowej...
Jan Maria Vianney
Rok 2009 papież Benedykt XVI ogłosił rokiem kapłańskim,
a jako patrona tego okresu wybrał świętego proboszcza z Ars Jana
Marię Vianneya. Był to czas, kiedy mogliśmy na nowo, odkryć
pasjonujący dorobek tego świętego i mimo upływu ponad dekady,
to odkrywanie wciąż ubogaca naszą drogę. „Jedno tylko Zdrowaś
Mario dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem” - te słowa
naszego świętego, ukazują prawdziwą wagę i siłę różańca. Święty
z Ars zauważył, że w różańcu znajduje się streszczenie wszystkich
łask jakie Maryja otrzymała od Boga. Uważał on, że każda
odmawiana tajemnica rodzi w człowieku pewien specyﬁczny dla
siebie owoc będący cnotą umacnianą w sercu człowieka. Wiernie
odmawiając różaniec, otrzymujemy to, czego naprawdę
potrzebujemy i za czym tęsknimy. I tak w tajemnicy Zwiastowania
otrzymujemy pokorę, a w tajemnicy Nawiedzenia św Elżbiety
cnotę miłości bliźniego. I tak każda następna tajemnica rodzi w nas
jakiś dobry owoc. I nie jest to jakaś magia, lecz naturalna
konsekwencja zanurzania się w życie Jezusa. Można by nawet
założyć, że człowiek ujawniający w swoim postępowaniu pewne
konkretne cnoty, otrzymał je podczas wiernego i uważnego
przesuwania paciorków różańca. Do czego nie przestaje zachęcać
życie proboszcza z Ars.

Sanktuaria Maryjne na świecie...
Bazylika Nuestra Señora del Pilar
Hiszpania oraz kraje Ameryki Łacińskiej obchodzą 12
października święto „Matki Bożej Pilar”, której sanktuarium
znajduje się w Saragossie. Jest to niewątpliwie jedno
z najcenniejszych i najsławniejszych miejsc kultu Maryi.
Słowo „Pilar” wskazuje na kolumnę, na której stoi ﬁgura
Matki Bożej.
Jak podaje tradycja, apostoł Jakub miał ewangelizować
region dzisiejszej Saragossy. Jego starania odnosiły jednak
marny skutek.W nocy 2 stycznia 40 r. udało mu się zebrać
tylko ośmiu uczniów. Zniechęcony kompletnym ﬁaskiem
swojej misji, planował natychmiastowy powrót do Palestyny.
Właśnie wtedy, w mroźną styczniową noc na niebie pojawiła się dziwna jasność i ukazali się Aniołowie niosący
kolumnę (pilar) z Matką Bożą. Maryja przemówiła do św.
Jakuba słowami wzywającymi do kontynuowania misji
ewangelizacji:„Synu, to miejsce jest przeznaczone do
oddawania Mi czci. Dzięki tobie na moją pamiątkę ma tu być
wzniesiony kościół. Troszcz się o tę kolumnę, na której ja
jestem, ponieważ mój Syn, a twój Mistrz, nakazał aniołom,
aby przynieśli ją z nieba (…)”. Niepowtarzalność
sanktuarium Pilar polega na tym, że miały tu miejsce nie tyle
objawienia Maryi, lecz tajemnicze „Jej przyjście
w śmiertelnym ciele” – a więc wtedy, gdy jeszcze żyła na
ziemi i mieszkała w Jerozolimie.

Święta Siostra Faustyna Kowalska
(1905 – 1938)

Prorocy w Biblii...
Sofoniasz
Sofoniasz ż ył w połowie VII wieku przed Chrystusem w Judzie,
w czasach, kiedy otwarcie praktykowano kult Baala. Kró l Amon
został właś nie zamordowany, a w jego miejsce zaczął panować
młody Jozjasz. Prorok ganił panującą w Judzie niesprawiedliwoś ć
społeczną, szerzące się kulty obcych bogó w, łamanie boskiego
prawa. Winą za ten stan rzeczy obarczał prorokó w, kapłanó w,
książ ąt, sędzió w i synó w kró lewskich. Zapowiadał nadejś cie Dnia
Sądu Boż ego zaró wno nad Jerozolimą, jak i obcymi narodami.
Dzień ten będzie „dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem
ruiny i spustoszenia, dniem ciemnoś ci i mroku, dniem chmury
i burzy, dniem trąby i okrzykó w wojennych” (So 1,15-16).
Proroctwa Sofoniasza zawierały też obietnice dotyczące pomyś lnej
przyszłoś ci dla tych, któ rzy wró cą do Boga. Przed nieubłaganym
sądem Boga ostoją się „ubodzy”, nazwani tak z powodu swojej
kondycji społecznej (jako o iary naduż yć ze strony bogatych), jak
też z racji swojej poboż noś ci i ufnoś ci pokładanej w Bogu, nie zaś
w bogactwie lub władzy.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 12.10.2020 – bł. Jana Beyzyma, prezbitera
18:00 + Za śp. Leszka i żonę Stanisławę Nowak
Wtorek – 13.10.2020 –bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
18:00 + Za śp. Mariana Szwaję
+ Za śp. Anastazję Sieńko
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
+ Za śp. Edwarda Kusia
+ Za śp. Halinę Cerek
20:00
+ Za śp. Kazimierza Sumera
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę
Środa – 14.10.2020
+ Za śp. Zdzisława Sobolewskiego w 10. rocznicę
18:00
śmierci, Wiktorię i Tomasza Sobolewskich
+ Za śp. Alicję Gumulę o łaskę wiecznego zbawienia
+ Za śp. Andrzeja Nogcia
+ Za śp. Bogumiłę Pirek
+ Za śp. Eugeniusza i Walerię Górka, Annę, Mariana
i Zdzisława Warszawskich, Zoﬁę Kopeć
20:00
+ Za śp. Halinę Cerek
+ Za śp. Michała Osińskiego
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Stanisławę Machnik
Czwartek – 15.10.2020 - św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła
18:00 + Za śp. Wincentego i Kunegundę Chwastek
Piątek – 16.10.2020 – św. Jadwigi Śląskiej
+ Za śp. Mariana Pietrzyka
7:00
+ Za śp. Stanisławę Mendoń i Franciszka Jarosa
17:00 Bierzmowanie - Bp Janusz Mastalski
Sobota – 17.10.2020 – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa
i męczennika
7:00 + Za śp. Zoﬁę Żuchowicz Mendoń i Melitę Wasilewską
Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Jana i Marii z prośbą
18:00
o zdrowie i opiekę Matki Bożej
Niedziela – 18.10.2020 – św. Łukasza, ewangelisty
7:00 + Za śp. Bogusława Bednarczyka i Michała
9:00 + Za śp. Bolesława, Annę i Stanisława Nowak
+ Za śp. Henryka, Leokadię, Janusza, Ewę, Artura
10:30
Sobolewskich
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski w dorosłym
12:00 życiu i opiekę Anioła Stróża dla Kacpra w 18. rocznicę
urodzin
18:00 + Za śp. Stanisława Ferdka i zmarłych z rodziny

Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku w rodzinie Marianny
i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Na chrzcie
świętym otrzymała imię Helena. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata;
w 16. roku życia poszła na służbę do zamożnych rodzin, by zarobić na
własne utrzymanie. Po wizji cierpiącego Jezusa, 1 sierpnia 1925 roku
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym
na obłóczynach otrzymała imię s. M. Faustyna. W ciągu trzynastu lat
życia zakonnego przebywała w wielu domach Zgromadzenia,
najdłużej w Krakowie, Wilnie, Płocku i Warszawie, pełniąc
najczęściej obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Chorowała
na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. Z tego powodu dwukrotnie
przebywała na dłuższym leczeniu w szpitalu na Prądniku w Krakowie.
To na pozór bardzo zwyczajne życie kryło w sobie niezwykłą
głębię zjednoczenia z Bogiem. Przez nią Jezus przypomniał światu
biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka
i wezwał do głoszenia jej światu z nową mocą. W tym celu przekazał
także nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są: obraz
z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Święto Miłosierdzia w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W wypełnianiu tej prorockiej misji pomagał Siostrze Faustynie jej
kierownik duchowy bł. ks. Michał Sopoćko oraz krakowski
spowiednik o. Józef Andrasz SJ.
Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze
Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach. W 1966 roku jej doczesne
szczątki przeniesiono z cmentarza zakonnego do klasztornej kaplicy.
Od beatyﬁkacji, której 18 kwietnia 1993 roku dokonał Jan Paweł II,
trumienka z relikwiami spoczywa na ołtarzu pod łaskami słynącym
obrazem Jezusa Miłosiernego w sanktuarium w KrakowieŁagiewnikach. 30 kwietnia 2000 roku Ojciec Święty zaliczył ją do
grona świętych.

Zapraszamy Dzieci wraz z Rodzicami
do wzięcia udziału w konkursie
„Poznajmy naszą świątynię”
Zachęcamy w ten sposób do bliższej analizy
malowideł ściennych w Kaplicy Miłosierdzia.
Wszyscy, którzy rozpoznają opowieści Biblijne uwiecznione
przez artystów i wypełnią karty konkursowe
wezmą udział w losowaniu nagród

25 października po Mszy św. o godz. 10:30.
Uzupełnione karty należy zostawić w pojemniku
(stolik przy wyjściu) do piątku (23.10.2020 r.)
Duszpasterze

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII Niedziela zwykła – 11.10.2020
Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele codziennie po Mszy św.
o godz. 18:00. W piątek nie będzie nabożeństwa różańcowego ze
względu na bierzmowanie w tym dniu o godz. 17:00.
We wtorek 13 października o godz. 20:00 ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie, na które składają się: Msza św. zbiorowa,
Różaniec, Procesja wokół kościoła z ﬁgurą Matki Bożej Fatimskiej
(prosimy przynieść świece), Błogosławieństwo, oddanie czci
relikwiom św. Hiacynty i św. Franciszka.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej w środę
(14.10) o godz. 18:00 w salce na plebanii.
Zapraszamy chłopców od III klasy Szkoły Podstawowej do
Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapisy kandydatów na
ministrantów po każdej Mszy św. w zakrystii.
Spotkania Oazy Dzieci Bożych w niedziele po Mszy św. o godz. 12:00
w salce na plebanii.
W piątek (16.10) o godz. 17:00 ks. bp Janusz Mastalski udzieli
sakramentu bierzmowania młodzieży naszej paraﬁi.
Spowiedź św. dla bierzmowanych i ich rodzin od godz. 19:00 we
Wtorek (13.10) kl. VIIIa, w środę (14.10) kl. VIIIb, w czwartek
(15.10) kl. I ponadpodstawowe.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

Paraﬁa p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50 08; www.paraﬁamichalowice.pl
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

Do użytku
wewnętrznego

